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Elindultak a duális hallgatói kiválasztási folyamatok
A Budapesti Gazdasági Egyetem négy karán közel 50 duális partnerszervezet tervez hallgatót
fogadni a 2019/2020-as tanévben. Az idén szeptemberben induló tanévre vonatkozóan már
megkezdődött a június 30-ig tartó duális hallgatói kiválasztási időszak. Fontos kiemelni, hogy ez a
dátum vonatkozik a kiválasztási folyamatok lezárására és a jelentkezők eredményekről való
értesítésére is.
A leendő hallgatók 2019. február 17-ig jelentkezhetnek felsőoktatási képzésekre, majd ezt követően
megkezdődik a duális partnerszervezetekhez történő jelentkezés szakasza. Ennek kapcsán már
számos szülő, oktató és leendő hallgató fordult az Egyetemhez további információkért, jellemzően
az egyes partnerek egyedi kiválasztási folyamatait, határidőket érintő kérdésekkel.
A toborzáshoz elengedhetetlen a partnerszervezetek kiválasztási folyamatairól szóló tájékoztató
anyagok egyetemi honlapon való megjelenítése, ebből a célból a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda
munkatársai továbbra is várják a partnerek kiválasztási eljárásáról szóló dokumentumokat az
mpki@uni-bge.hu címre.
A kiválasztási folyamat bemutatására ideális lehet egy tájékoztató dokumentum (pdf vagy kép
formátumban), vagy a partner duális képzéssel kapcsolatos weboldalára mutató link. A felhívások
tartalmi elemei között javasoljuk feltüntetni a partnercégről szóló rövid ismertetőt, a leendő duális
hallgató tervezett feladatait, juttatásait, a munkavégzés helyszínét, a jelentkezés módját, feltételeit
(önéletrajz, motivációs levél), a jelentkezési határidőt, valamint a kapcsolatfelvételi, bővebb
információszerzési elérhetőségeket.
Felmerülő kérdések esetén a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársai szívesen nyújtanak
további tájékoztatást.

Nemzetközi kereskedelmi Szimpóziumot szervez a KVIK
A BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának Kereskedelem Tanszéke első
alkalommal hirdeti meg nemzetközi kereskedelem szimpóziumát, amely 2019. március 28-án kerül
megrendezésre a Budapesti Gazdasági Egyetem Markó utcai épületének Aulájában.
A rendezvény célja, hogy hozzájáruljon a kereskedelem területén oktató, kutató kollégák, a
kereskedelmi vállalatok szakemberei, valamint a kereskedelmi szakmai szervezetek képviselői közötti
eszmecseréhez és tudásmegosztáshoz. Az eseményen a hazai és nemzetközi trendek aktuális
problémáiról hallhatnak előadásokat a résztvevők, érintve a digitalizáció, a foglalkoztatás, az
omnichannel marketing és a vásárlói magatartás trendek témakörét. Az előadók sorában tervezetten
a BGE oktatóit és a szakma elismert szakembereit, többek között Dr. Kozák Ákos ügyvezetőt (GfK
Kft.), Müller A. Zsolt igazgatót (KPMG) és Prof. Sikos T. Tamás egyetemi tanárt köszönthetjük.
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami IDE kattintva tehető meg.
További információk kérhetők az esemény szervezőitől: Dr. Kozák Tamás tanszékvezetőtől, Dr.
Lugasi Andrea dékán asszonytól, Dr. Kozár László Intézetvezetőtől, vagy a Munkaerő-piaci
Kapcsolatok Iroda munkatársaitól.

Doktori Iskolát indít a BGE
A Budapesti Gazdasági Egyetem Dr. Losoncz Miklós kutatóprofesszor vezetésével Vállalkozás- és
Gazdálkodástudományi Doktori Iskolát (VGDI) indít 2019 szeptemberétől. Az BGE Doktori Iskolája a
felsőoktatási térben hiánypótló képzést kínál, hiszen Magyarországon ez az első doktori program,
amely kitüntetetten a kis- és középvállalkozások üzleti és menedzsment kérdéseit helyezi képzése
és kutatása középpontjába.
A Doktori iskola gazdasági jellegű mesterszakokra épülő képzést folytat, de nyitott más mesterszakos
végzettséggel rendelkező jelentkezők előtt is, akik a vállalkozás- és gazdálkodástudományok terén
kívánnak tanulmányokat folytatni.
A végzett hallgatók olyan elméleti, módszertani és gyakorlati tudásra tesznek szert, amelyek
alkalmassá teszik őket alkalmazott kutatás folytatására, vállalkozástudományi, gazdasági és pénzügyi
jelenségek és folyamatok tudományos igényű elemzésére, problémák megoldására a tudományos,
a reálgazdasági és a közszférában. A megszerzett tudás révén végzett hallgatók magasan képzett
és innovatív szakemberként, vezetőként vagy vállalkozóként érhetnek majd el sikereket.
A Doktori Iskoláról további információk érhetők el az Egyetem honlapján.

Újra prezentációkkal versenyeznek az egyetemisták
A BGE Külkereskedelmi Karán, 2019. április 25-én kerül megrendezésre az idei Prezentációs verseny.
A verseny fő témája a Gazdasági kihívások-Innovatív válaszok, melyre az Egyetem hallgatói magyar
és idegen nyelvű (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, kínai, japán, portugál) előadásokkal
nevezhetnek. A verseny kiváló lehetőség a hallgatóknak prezentációs készségeik fejlesztésére,
valamint tanulmányi éveik alatt hasznos szakmai tapasztalat megszerzésére is.
A korábbi évekhez hasonlóan minden vállalati partner számára nyitott a versenyhez való csatlakozási
lehetőség. Támogatói részvétel esetén a zsűrihez történő csatlakozásra, és akár téma (és külön
vállalati szekció) ajánlására is van lehetőség, melynek határideje módosításra került: március 10-ig
várják a szervezők a javaslatokat.
A verseny tájékoztató anyaga - amely hasznos információkat tartalmaz, többek közt a vállalati
partnereknek nyújtott részvételi lehetőségekről és határidőkről - számos partnerhez eljutott, és már
több partner jelezte támogatói szándékát.
A Prezentációs verseny részleteivel kapcsolatban további információk kérhetők a Munkaerő-piaci
Kapcsolatok Iroda munkatársaitól, igény esetén a tájékoztató anyagot is az érdeklődők
rendelkezésére bocsátják.

Állásbörze 2019
A Budapesti Gazdasági Egyetem idén is megrendezi háromnapos állásbörzéjét. A Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar börzéje várhatóan 2019. április 2-án kerül megrendezésre,
ezt követi a Pénzügyi és Számviteli Kar eseménye április 3-án, majd előre láthatóan április 4-én, a
Külkereskedelmi Karon zárul a programsorozat.
Az esemény keretein belül lehetőség nyílik szakmai gyakorlati, illetve gyakornoki pozíciók
hirdetésére, hallgatók kiválasztására és állások meghirdetésére, melyről a szervezők hamarosan
minden korábbi résztvevő partner számára értesítést küldenek.
Az Állásbörze főszervezője a Karrier és Alumni Osztály, a részvétellel kapcsolatos további
információkkal az Osztály dolgozói szolgálnak az alábbi elérhetőségeken:
BGE Külkereskedelmi Kar
Liptai Rita Katalin
•

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24., K. épület

•

Telefon: +36 1 467-7800/307

•

Email: liptai.rita@uni-bge.hu

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Kékesi Katinka
•

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

•

Telefon: +36 1 301 3441

•

Email: kekesi.katinka@uni-bge.hu

BGE Pénzügyi és Számviteli Kar
Baglyas-Oláh Eszter
•

1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.

•

Telefon: + 36 1 469 6706

•

Email: baglyas-olah.eszter@uni-bge.hu

Az Állásbörzén való részvételi lehetőség természetesen új érdeklődők számára is nyitott. A szervezők
által összeállított tájékoztató kapcsán további információk kérhetők a megjelölt kari elérhetőségeken.

Ismét több tízezren az Educatio Kiállításon
Idén is népszerű volt a pályaválasztás előtt álló középiskolások körében a Budapesti Gazdasági
Egyetem az Educatio Kiállításon. A több mint 50.000 látogatót vonzó esemény alkalmából az
Egyetem mind a négy kara kitelepült, ahol többezer érdeklődő kapott első kézből hiteles
információkat, többek közt az egyetemi életről, a jelentkezés menetéről, vagy a BGE-s diplomával
elérhető karrier lehetőségekről. A BGE látványos kivetítéssel is igyekezett az látogatók számára még
több információt átadni: a stand tornyán a felvételi kampányhoz kapcsolódó információkat,
promóciós videókat tekinthettek meg az érdeklődők.
A BGE kiemelkedő vonzereje, diplomáinak magas fokú munkaerőpiaci elismertsége 2018-ban is
világosan megmutatkozott a felvételi eredményekben: tavaly szeptembertől közel 6000 elsőéves
nyert felvételt az intézménybe.
Az Egyetem központi nyílt napjára február 2-án került sor, ahol az általános képzések mellett
bemutatásra került a duális képzés is a Munkaerő-piaci Kapcsolatok iroda vezetőjének előadásában,
mely iránt nagy érdeklődés mutatkozott. A legtöbben a kiválasztás menetéről, határidőkről, a
szakokon elérhető duális partnerszervezetekről érdeklődtek, de a leendő duális hallgatók
munkavégzésével kapcsolatos kérdések is felmerültek.
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